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De Slinger Hengelo: Steun door Funding- 
en Supporting Partners
Bij De Slinger Hengelo kan veel, maar niet alles kan 
zonder geld gerealiseerd worden. Er zijn nu eenmaal ook 
financiële middelen nodig, op jaarbasis ongeveer €35.000, 
à €40.000. Onze Funding- en Supporting Partners (zie 
gegevens in dit jaarverslag) en bijzondere bijdragen 
van bijvoorbeeld de Fuldauerstichting/Lokaal Fonds 
Hengelo, het ROC van Twente (de beursaccommodatie) 
en SWB (huisvesting Slingerbureau) stellen ons in staat 
ons ‘Slingerwerk’ te leveren. Door onze bekendheid 
in Hengelo, ontmoeten we gelukkig vele bedrijven en 

organisaties die bereid zijn om ons van dienst te zijn. 
We zijn daar dankbaar voor en trots op! Maar, om door 
te kunnen gaan, blijven wij ons inzetten om nieuwe 
Funding- en Supporting Partners aan De Slinger Hengelo 
te verbinden. Met uw onmisbare steun kunnen wij, alle 
vrijwilligers en betrokkenen bij De Slinger Hengelo, dit zo 
waardevolle werk voor heel Hengelo voorzetten.

Namens de vrijwilligers en het bestuur van  
De Slinger Hengelo,

Frank Kerckhaert, Voorzitter
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Van het bestuur

Slingerbeurs 2018 
Op 9 maart 2018 vond de 10e Slingerbeurs plaats in de 
prachtige Gieterij van het ROC. Vertegenwoordigers 
van 90 bedrijven of organisaties boden hun inzet in 
materialen en/of uren en/of kennis aan de Hengelose 
maatschappelijke organisaties om niet aan. Niet minder 
dan 110 maatschappelijke organisaties uit Hengelo 
(sport, cultuur, wijkwerk, welzijn, educatie, zorg e.d.) 
deden hun voordeel op de Slingerbeurs: er werden 395 
matches gesloten die in de loop van het jaar 2018 tot 
uitvoering zijn gekomen. Als ervoor betaald had moeten 
worden was de rekening opgelopen tot ruim €180.000. 
Al die bedrijven, organisaties en zzp’ers verdienen onze 
waardering dubbel en dik: het Hengelose bedrijfsleven 
leverde weer een sterk staaltje van maatschappelijke 
betrokkenheid. 

2018, het lustrumjaar van De Slinger 
Hengelo
Vanwege ons 10-jarig bestaan hebben onze vrijwilligers, 
met steun van enkele bijzondere sponsoren, een 
unieke jubileumuitgave tot stand gebracht: ‘De 
Slinger Hengelo 10 jaar’ oftewel ‘10 jaar Ontmoeten, 
Inspireren en Verbinden’. In deze mooie glossy staan 
prachtige verhalen over bijzondere matches en over de 
indrukwekkende resultaten die in die tien jaar bereikt 
zijn dankzij bedrijven, sponsoren en vooral de grote 
groep vrijwilligers die het Slingerwerk uitvoeren. Ook 
onze toekomstplannen komen er duidelijk in aan bod.
In het kader van ons tweede lustrum hebben we op 2 
november een ‘klusmiddag’ gehouden: een groep met 
vrijwilligers uit ons huidige en vroegere Slingerteam 

en bestuur heeft de handen uit de mouwen gestoken 
en zelf enkele klussen geklaard bij maatschappelijke 
organisaties uit Hengelo. 
En, in dit jubileumjaar mochten wij de Juryprijs van de 
Persprijs Hengelo in ontvangst nemen. Gedurende het 
hele jaar 2018 had Politiek Café Hengeloos Peil, een 
samenwerking tussen De Twentsche Courant Tubantia, 
Radio Hengelo TV en de Schouwburg, in totaal negen 
personen of organisaties genomineerd voor de Persprijs, 
omdat zij bij uitstek ‘Hengelo op de kaart zetten op 
een aansprekende, positieve en opbouwende manier’. 
Op 11 juni werd de Juryprijs aan ons uitgereikt tijdens 
een speciale uitzending van Hengeloos Peil. Over de 
Slingerbeurs, de klusmiddag (de Slinger-doet-dag) en de 
Persprijs in dit jaarverslag meer.

Een mooie, diverse groep vrijwilligers 
De Slinger draait vooral op een aantal enthousiaste 
vrijwilligers. Deze groep van ongeveer 10 personen 
met daarnaast een professionele projectleider (voor 
gemiddeld één dag per week) en een actief bestuur, 
dragen dit particuliere initiatief. Er zijn vrijwilligers die 
tussen twee banen door een tijdje vrijwilligerswerk 
doen, ook omdat dit hun kans op werk in de toekomst 
verbetert. Er zijn vrijwilligers die gegrepen worden 
door de aard van de activiteiten en daar persoonlijke 
meerwaarde in ervaren. Dat komt vooral doordat in 
het Slingerteam vrijwilligers in onderlinge afstemming 
verantwoordelijkheden op zich kunnen nemen. 

Slingerteam



5
D E S L I N G E R H E N G E LO | H É T M E R K VO O R M A AT S C H A P P E L I J K E B E T RO K K E N H E I D | W W W.D ES L I N G E R H E N G E LO.N L

De organisatie

Bestuur 
Voorzitter: Frank Kerckhaert, onafhankelijk bestuurder
Penningmeester: Annemieke Wolff, Wolff Connect 
Bestuurslid: Harry Rupert, Welbions
Bestuurslid: Ludan Schmid, Xpertise Wonen
Bestuurslid: Esther van Spall-Hilbrink, Wijkracht
Bestuurslid: Jeroen Kleinjan, CarintReggeland
Bestuurslid: Albert Abbing, Rabobank Centraal Twente

Projectleider
Projectleider: Lidy Noorman

Vrijwilligers 
Algemeen Coördinator Janet Schepers, Liesbeth de Jong (tot oktober)
Coördinator Slingerbeurs  Ellen van Oostdijk, Marieke van het Bolscher (tot april) 
Secretariaat Anne-Leen Kuipers, Nicole Kuipers (tot juli)
Administratief medewerker Anne-Leen Kuipers
Accountmanager bedrijven  Jan Quinten, Dio Stegehuis (tot december)
Accountmanager maatschappelijke organisaties Fred Stokkers
IT Support Rob Haarms, Henk Leerssen
IT & Communicatie Henk Leerssen
Redactie Mariska van Doorn
PR/Marketing/Website Ine Mengerink, Henk Leerssen
Stagiaires Sanne van den Dungen, Burcu Demoroz 
Coördinator Matchmakers Jos Klaczynski

Hengelo
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Ontmoeten 
De Slinger Hengelo biedt bedrijven en maatschappelijke 
organisaties op verschillende manieren de gelegenheid 
elkaar te ontmoeten. Samen kunnen zij de Hengelose 
samenleving verbeteren met diverse projecten. 
Ze ontmoeten elkaar rechtstreeks op de jaarlijkse 
Slingerbeurs. Daar komen de zogenaamde ‘matches’ tot 
stand: de vraag van een maatschappelijke organisatie 
wordt ingevuld door het aanbod van een bedrijf, 
zonder dat ervoor betaald wordt. Maar ook op andere 
momenten door het jaar heen, en binnenkort op online 
platform de Slingermarkt, kunnen matches gemaakt 
worden. Een vraag van een maatschappelijke organisatie 
en/of een aanbod vanuit een bedrijf, kan altijd gemeld 
worden bij De Slinger. Die gaat dan als een soort 
makelaar aan de slag om de potentiële match tot stand 
te laten komen.

Inspireren 
Het zichtbaar maken van de verschillende mooie 
initiatieven en matches werkt stimulerend en 
inspirerend. Veel mensen willen bijdragen aan de 
samenleving maar weten niet hoe. Door de talrijke 
mooie projecten die voortkomen uit de gemaakte 
matches, raken mensen en bedrijven geïnspireerd en 
krijgen ideeën om zelf tot actie over te gaan. 

Verbinden 
De Slinger, hét merk voor maatschappelijke 
betrokkenheid, is sinds 2007 actief in Hengelo en 
activeert bedrijven en organisaties tot het leveren van 
een zinvolle bijdrage aan een hechtere samenleving. 
Bedrijven danken hun succes mede aan hun omgeving. 
Door terug te geven aan diezelfde omgeving worden 
samenleving en bedrijfsvoering met elkaar verbonden. 
Zowel het deelnemende bedrijf als de samenleving 
ondervinden hier voordeel van.

De Slinger Hengelo
Hét merk voor maatschappelijke betrokkenheid

Check van 
de matches
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Partners 2018

Bedrijven kunnen De Slinger Hengelo op verschillende 
manieren ondersteunen door partner te worden. De 
Slinger Hengelo wordt op dit moment (financieel) 
ondersteund door diverse Funding-, Supporting- en 
Sympathy Partners. 

Funding Partners 
De Funding Partners doneren tenminste drie jaar lang 
jaarlijks minimaal €2500 of dragen substantieel bij in 
natura. 

Funding Partners zijn: 
CarintReggeland • DaVinci Academie • Lokaal 
Fonds Hengelo • Gemeente Hengelo • Rabobank 
Centraal Twente • ROC van Twente • SWB Groep • 
Ziekenhuisgroep Twente • Wijkracht • Willem Willink 
Stichting  

Supporting Partners 
De Supporting Partners ondersteunen De Slinger 
tenminste drie jaar lang, met jaarlijks een minimale 
bijdrage van €1000 en/of leveren door het jaar heen 
een bijdrage in de vorm van mankracht, materialen of 
diensten. 

Supporting Partners zijn: 
Business Club Centraal Twente • Ctrl-P • De Lijn Design 
& Reclame • Netgemak Internetbureau • Rotary Club 
Hengelo • Siemens Nederland N.V. • Syntus • Welbions 
woningcorporatie • Odingroep/Lesscher

De vele Sympathy partners die De Slinger Hengelo 
ondersteunen, doneren jaarlijks minimaal €250 of 
leveren een bijdrage in de vorm van mankracht, 
materialen of diensten. 

Vormen van ondersteuning zijn: 
Het verzorgen van financiële administratie, het leveren 
van vrijwilligers voor de Slingerbeurs, het beschikbaar 
stellen van vergaderruimte, het regelen van vervoer van 
materialen, het beschikbaar stellen van contacten, het 
verzorgen van publicaties, het verzorgen van drukwerk, 
het beschikbaar stellen van ruimte voor de Slingerbeurs, 
het onderhouden van het computernetwerk, het 
ondersteunen van de organisatie van de Slingerbeurs of 
bijdragen aan lay-out en publicaties.

Voor meer informatie en mogelijkheden kunt u contact 
met ons opnemen.

Opening
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Verkiezing match van het jaar 2018
Ook dit jaar werden er veel mooie matches afgesloten en 
uitgevoerd. Een flink aantal organisaties heeft ons een 
sprekend berichtje gestuurd over de uitgevoerde match 
inclusief één of meerdere leuke foto’s. Het Slingerteam 
heeft daar een keuze uit gemaakt en dat heeft een 
mooie lijst opgeleverd van deelnemers die meedongen 
naar de Slingerjaarprijs 2018. De prijsuitreiking heeft 
plaatsgevonden op de Voorjaarsbijeenkomst 2019, die 
gehouden werd op 7 februari jl.

• Het tot stand brengen van het Jubileumconcert voor 
het 125-jarig bestaan Concordia – vrager Concordia 
met aanbieders ROC van Twente, Videoclub Hengelo, 
Frank Kerckhaert, Odin groep en Gemeente Hengelo  

• Het maken van kattenkrabpalen – vrager 
Dierenopvangcentrum Hengelo met aanbieder 
Naberouw  

• Het verzorgen van Catering en een locatie voor 
een gezellige middag – vrager de Zonnebloem met 
aanbieder Club Merlijn  

• Het uitvoeren van een workshop verhalen vertellen 
– vrager Twentse Noabers met aanbieder Nationale 
vertelschool 

• Het plaatsen van een tekst op de LED wall langs de A1 
– vrager Zindividu met aanbieder Odin/Lesscher IT  

• Het opschonen en inrichten van het Beleefbos 
Weusthag – vrager IVN met aanbieder Gildebor  

• Het 8 uur beschikbaar stellen van een taxi voor 
een rit in Nederland – vrager Ouderen sociëteit ‘De 
Hasseler Zon’ met aanbieder Harrie’s taxi  

• Het samen organiseren van een buitenspeeldag – 
vrager Buurtcentrum De Tempel met aanbieder Da 
Vinci, Ten Hag en de Schouwburg Hengelo  
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De ‘verkiezingsprocedure’ die vorig jaar aangepast is 
om iedereen dezelfde kansen te bieden om de trofee, 
het geldbedrag en de eer te winnen is ook dit jaar 
weer gehanteerd. Voorheen werden de winnaars 
bepaald enkel en alleen door de poll op onze site. De 
organisaties en bedrijven met de grootse achterban 
waren daarmee in het voordeel. Om dat te voorkomen 
is de procedure uitgebreid. 

Maatschappelijke organisaties sturen een korte 
omschrijving van een match met een foto door aan 
De Slinger. Uit deze aanmeldingen kiest De Slinger 
een match van de maand. Per jaar leidt dit tot 8 à 
10 maandmatches. In december wordt er een poll 
gepubliceerd op de site van De Slinger en kan iedereen 

tot half januari stemmen op de maandmatch van zijn of 
haar voorkeur. 
Naast de poll vragen we alle genomineerden, zowel 
vragers als aanbieders, om uit de lijst van deelnemers 
een top 3 samen te stellen. Het resultaat hiervan leggen 
we naast de uitslag van de poll en zo komen we tot een 
einduitslag. Beide resultaten wegen even zwaar mee. 
Bij een gelijke uitslag kiest het bestuur van Stichting De 
Slinger een winnaar.
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst in februari wordt de 
prijs uitgereikt aan de deelnemers van de winnende 
match. De maatschappelijke organisatie krijgt een 
geldbedrag van €500 en de aanbieder, vaak een bedrijf, 
die de match heeft uitgevoerd ontvangt de Slingertrofee.

Mooie matches 
in Hengelo

Match in 
de maak



14

Jaaroverzicht 2018
Voorjaarsbijeenkomst 
In aanloop naar de 10e Slingerbeurs is op 13 februari 
jl. bij Siemens de Voorjaarsbijeenkomst gehouden. 
Vertegenwoordigers van een groot aantal enthousiaste 
bedrijven en maatschappelijke organisaties pleitten voor 
ruchtbaarheid aan Nieuw Noaberschap.

Het draait om verbinding
Gastheer Hub Banus, directeur van Siemens Hengelo, 
leidt de middag in. Hij is van mening dat gemotiveerde 
werknemers mensen zijn die zingeving een plaats kunnen 
geven in hun werk. Daarbij is de verbinding aangaan met 
anderen erg belangrijk. Banus stelt zelfs, dat ontwikkeling 
alleen mogelijk is als mensen zich onderling verbinden, 
iets voor elkaar willen betekenen. Dit zijn termen waar 
het in de toekomst steeds meer om zal draaien. Met deze 
mooie woorden geeft hij een aftrap voor het thema van 
de middag: Nieuw Noaberschap, Maatschappelijke Impact 
en Wederkerigheid. 

Glossy Magazine
Voorzitter Frank Kerckhaert presenteert vervolgens 
zichtbaar trots het glossy magazine dat door het 
vrijwilligersteam gemaakt is naar aanleiding van het 
10-jarig jubileum van De Slinger Hengelo. Daarna licht hij 
de Agenda van de Toekomst toe, waarin speerpunten voor 
de toekomst benoemd worden. 

Nieuw Noaberschap en Wederkerigheid
Hans Peter Benschop van Trendbureau Overijssel neemt 
in een enthousiaste presentatie de aanwezigen mee in 
zijn visie op Nieuw Noaberschap en Wederkerigheid. 
Hij voorziet dat met een steeds verder teruglopende 
beroepsbevolking, steeds meer gevraagd zal worden 

van de burger. Het gaat dan om de bereidheid iets voor 
een ander te doen. En daarbij dan niet alleen contact te 
zoeken met de mensen waar we ons bij voelen horen, 
zoals veel gebeurt in de sociale media. Maar ons ook te 
onderhouden met mensen buiten ons denkraam, onze 
bubble. Benschop geeft de zaal een discussieopdracht: 
Vorm een groepje met de mensen die naast je zitten 
en kijk een wat je als aanbieder nodig hebt en wat je 
als vrager zou kunnen teruggeven. In de nabespreking 
blijkt dat Hengelo-ers al best veel voor elkaar doen. Daar 
wordt alleen te weinig bekendheid aan gegeven. Wat 
daarmee in ieder geval helder wordt, is dat aanwezige 
vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke 
organisaties het al heel normaal vinden zich in te zetten 
voor de Hengelose samenleving. 

Winnaars Jaarmatch 2017
Na de pauze worden de winnaars van de Jaarmatch 
2017 in het zonnetje gezet. Frank Kerckhaert reikt de 
Slingertrofee uit aan Miranda de Boer, officemanager 
van aanbieder Ter Horst Projecten. Het bedrijf heeft 
kosteloos een prachtige vloer gelegd in de kantine 
van de Muziekvereniging Armonia. Manon Jonquiere, 
bestuurslid van de muziekvereniging, neemt met veel 
plezier de Slingerjaarprijs, een cheque van €500 in 
ontvangst. Jonquiere vertelt: ‘Met de cheque willen 
we gordijnen financieren voor de kantine, die zijn echt 
aan vervanging toe!’ Dat de muziekvereniging daartoe 
aanklopt bij Ter Horst Projecten vindt zij voor de hand 
liggen. Miranda de Boer vertelt dat twee stoffeerders een 
dag bezig zijn geweest. Enthousiast vervolgt ze: ‘We zijn 
trots op het resultaat, en het voelt gewoon goed om iets 
onbaatzuchtigs te doen!’ Een mooie uitspraak om een 
geslaagde middag mee af te sluiten.

14

Aanbieders

Grote opkomst voor jubilerende 
Slingerbeurs 

Op vrijdag 9 maart is de 10e Slingerbeurs gehouden in de 
Gieterij van het ROC. De 92 aanbieders hebben met 110 
vragers 395 matches gemaakt voor een waarde 
van €180.000.

Dit jaar viert De Slinger Hengelo het 10-jarig bestaan, 
met als hoogtepunt de jubilerende Slingerbeurs. Naast 
de mogelijkheid het hele jaar door matches te maken, is 
de Slingerbeurs de uitgelezen mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten en dit live te doen. 
Er had zich een groot aantal deelnemers ingeschreven, 74 
aanbieders en 110 vragers. Onder de parasol hadden nog 
eens 18 bedrijven en maatschappelijke organisaties die 
niet aanwezig konden zijn, een aanbod gedaan. 
Ruim voor de start van de beurs stroomde de grote hal vol 
met vragers, om met de aanbieders, die achter statafels 
klaarstonden, een match te sluiten. Klokslag 14.30 uur 

heeft Frank Lamers, HR-consultant van Siemens, de 
beurs geopend en de handel kon beginnen. Bedrijvigheid, 
rumoer en enthousiasme vulden de grote hal. Achter 
meerdere statafels vormde zich een rij. De mooi geklede 
hoekmannen en hoekvrouw hielpen zoekende vragers 
een goede aanbieder te vinden. Af en toe klonk de stem 
van Frank Kerckhaert, voorzitter van De Slinger om de 
resterende tijd door te geven. Toch werden er ook op de 
valreep nog matches gemaakt totdat hij de gong sloeg om 
16.00 uur.
De ‘rekenkamer’ bestaande uit twee tafels met aan elke 
tafel een notaris, een accountant en een secretariaat, 
maakte vervolgens de balans op. Daarna is de uitslag 
onder luid applaus feestelijk gepresenteerd in het café van 
het ROC: 395 matches voor een waarde van 
€180.000!
Voor alle deelnemers en de vrijwilligers van De Slinger was 
het een geweldige beurs, waarin sociale betrokkenheid 
in Hengelo opnieuw op grote schaal is omgezet in 
daadkracht.
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Informatiebijeenkomst Privacywet / AVG

De Slinger Hengelo heeft in samenwerking met 
Servicepunt Vrijwilligerswerk van Wijkracht een 
middag georganiseerd over de nieuwe wetgeving 
rond gegevensbescherming. Bij beide organisaties 
leefden vragen over de praktische invulling van de 
Privacywet, die op 25 mei 2018 van kracht werd. Zij 
hebben de handen ineengeslagen en hebben besloten 
belangstellenden uit hun netwerken uit te nodigen om 
samen die vragen beantwoord te krijgen. 

In de warme namiddag van 22 mei jl. worden ruim 60 
genodigden vriendelijk ontvangen door medewerkers 
van Servicepunt Vrijwilligerswerk. Het betreft vooral 
vertegenwoordigers van Hengelose verenigingen en 
stichtingen die plaats nemen in de zaal van Wijkcentrum 
Hengelose Es. Na een korte inleiding geeft projectleider 
van De Slinger Lidy Noorman het woord aan spreker Bert 
Gruben.

‘De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
geldt voor ZZP’ers, bedrijven, verenigingen en stichtingen, 
kortom iedereen die zegt een organisatie te zijn en 
gegevens van personen in een bestand bewaart’, 
begint Gruben zijn presentatie. Hij is Accountmanager 
Schade bij a.s.r. Nederland en heeft zich samen met 
Johan Stubbe (Beleidsmedewerker bij WGV Zorg en 
Welzijn) ingegraven in het onderwerp. Samen hebben 
zij de presentatie gemaakt. Gruben vertelt dat privacy 
in Europa een grondrecht is. De Wet Bescherming 
Persoonsgegevens stelt op dit gebied al sinds 2001 
duidelijke eisen aan organisaties. Met de AVG kan daar 
nu ook op gecontroleerd worden. Gruben vervolgt: ‘Per 
25 mei moet je klaar zijn voor de AVG! Maar het is een 
kaderwet die nog verder aangekleed moet worden en 
globaal weergeeft wat je wel en niet moet doen. Je hoeft 
niet meteen alles te doen ‘wat moet’ en soms kan dat ook 
niet. Het is vooral belangrijk de hoofdgedachten van de 
regelgeving te volgen, en gewoon te beginnen.’ 

De AVG heeft twee doelen: het beschermen van 
persoonsgegevens en het mogelijk maken van vrij verkeer 
van persoonsgegevens in Europa. Dat deze ogenschijnlijk 
tegenstrijdige doelen vragen om heldere procedures zal 
duidelijk zijn. Gruben raadt aan bij het toepassen van 
de regelgeving op het opvragen, gebruiken, kopiëren, 
verwerken, doorgeven en verstrekken van informatie, 
vooral gebruik te maken van ‘ons gezonde verstand’.  
Een belangrijke stelregel die daarbij gebruikt kan worden 
is de vraag of wat gedaan wordt met persoonsgegevens 
relevant is voor het doel van de organisatie. Ook moeten 
personen duidelijk en ondubbelzinnig toestemming geven 
voor het verwerken van hun gegevens en controle kunnen 
uitoefenen. Verder stelt Gruben gerust, dat organisaties 
vooral moeten kunnen laten zien bézig te zijn met de AVG.
Aanwezigen kunnen tijdens de presentatie vragen 
stellen, en daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. De 
humor waarmee Gruben presenteert, leidt ondanks het 
onderwerp regelmatig tot hilariteit. Vragen die niet direct 
beantwoord kunnen worden zullen achteraf per mail 
afgehandeld worden. Aan het einde van zijn presentatie 
vat hij kort samen:
• U moet kunnen aantonen welke persoonsgegevens 

in de organisatie vastgelegd worden, waarom u de 
gegevens heeft en waar de gegevens bewaard worden;

• De organisatie moet zorgen voor transparantie en voor 
duidelijke procedures;

• Medewerkers van de organisatie moeten 
geïnformeerd worden over de nieuwe werkwijze.

(Uit Powerpoint Bert Gruben en Johan Stubbe, mei 2018)

De Slinger en Servicepunt Vrijwilligerswerk kunnen 
terugzien op een zeer informatieve en geslaagde middag. 

17



18

De Slinger Hengelo en Bam!-Festival 
winnaars Persprijs

Met veel plezier heeft Dio Stegehuis, accountmanager 
bedrijven van De Slinger Hengelo, op 11 juni jl. de 
Juryprijs van de Persprijs in ontvangst genomen. Deze 
prijs werd uitgereikt tijdens een speciale uitzending 
van Hengeloos Peil door de presentatoren: Esther 
Rouwenhorst en Gerard Smink. 

Gedurende het afgelopen jaar heeft Politiek Cafe’ 
Hengeloos Peil, een samenwerking tussen De 
Twentsche Courant Tubantia, Radio Hengelo TV en de 
Schouwburg, in totaal negen personen of organisaties 
genomineerd voor de Persprijs. Allen zijn mensen 
of instanties die ‘Hengelo op de kaart zetten op een 
aansprekende, positieve en opbouwende manier’. 
(Juryrapport Hengeloos Peil, juni 2018) De prijs bestaat 
uit twee categorieën, de Juryprijs en de Publieksprijs. 
De jury heeft bij haar keuze vooral gelet op de mate 
waarin de genomineerden zich belangeloos inzetten 
voor verbinding tussen mensen. Omdat het creëren 
van verbinding tussen maatschappelijke organisaties 
en het bedrijfsleven ons speerpunt is, is De Slinger 
Hengelo uitgeroepen als winnaar. Stichting Twente 
Hart Safe ontving de tweede- en Kamak de derde prijs.  
Ook het publiek heeft via de website van De Twentsche 
Courant Tubantia de mogelijkheid gekregen om een 
stem uit te brengen. In totaal hebben 1980 Hengelo-
ers gestemd en de winnaar van de Publieksprijs is het 
Bam!-Festival geworden. De Hengelose Revue kreeg de 
tweede- en Kamak wederom de derde prijs. De Slinger 
stond op de vierde plaats. 

Dio Stegehuis nam namens onze organisatie zichtbaar 
trots een prachtig beeldje, een mooie bos bloemen 
en een oorkonde in ontvangst. Daarnaast wordt het 
bestuur van De Slinger gefêteerd op een avond uit in 
de Schouwburg en in Brasserie So Nice.

De Slinger-doet-dag, reünie in kader van 
10-jarig jubileum

De Slinger Hengelo viert dit jaar het 10-tienjarig 
jubileum. Een van de festiviteiten was een reünie die 
georganiseerd werd voor (oud-) vrijwilligers en (oud-) 
bestuursleden. Op vrijdag 2 november heeft die 
plaatsgevonden in de vorm van een ‘Slinger-doet-dag’.

Tijdens de Slingerbeurs en door het jaar heen treedt 
De Slinger op als makelaar tussen bedrijven die 
kosteloos diensten, adviezen, materiaal of manuren ter 
beschikking stellen aan maatschappelijke organisaties. 
Hoe kan een reünie beter gehouden worden, dan door 
te klussen voor de Hengelose samenleving?

Op het hoofdkantoor van slingerpartner 
Carintreggeland aan de Boortorenweg verzamelden 
vijftien enthousiaste genodigden zich aan het begin 
van de middag met een tas met kleding ‘die vies mocht 
worden’. Vervolgens zijn zij in groepjes vetrokken naar 
drie locaties in Hengelo. Speeltuin/Ponystal ’t Geerdink 
had ‘handen’ nodig voor het verwijderen van onkruid 
in de moestuin die aangelegd zal worden. Hier 
zullen in de toekomst groenten en fruit aangeboden 
worden aan buurtbewoners met een kleine beurs. 

Vijf Slingervrijwilligers zijn enthousiast bezig geweest 
met het weghalen van planten en bomen. Mevrouw 
Harmsen, voorzitter van de stichting stond na afloop 
versteld van de hoeveelheid werk die in korte tijd 
verzet was. 
Bij woonzorgcentrum Backenhagen is een groepje 
meteen na aankomst voortvarend aan de slag gegaan 
met het schuren en beitsen van door het weer 
vergrijsde tuinbanken en tafeltjes. Gelukkig bleef het 
droog en stonden er binnen een uur twee banken bij 
de hoofingang die totaal anders oogden. Tot groot 
plezier van voorbijlopende bewoners die er graag 
gebruik van maken. Mevrouw Vroling, coördinator 
vrijwilligers bij CarintReggeland, heeft de groep daarna 
een rondleiding gegeven door het verzorgingshuis. 
Spoorfietsen was samen met Landschap Overijssel 
op zoek naar mensen die konden helpen met het 
onderhoud aan het groen langs de spoorlijn. In het 
midden van het ruim twee kilometer lange traject 
tussen Hengelo en Twekkelo zijn de vrijwilligers in 
gevecht gegaan met braamstruiken. Gewapend 
met snoeischaren hebben zij een flink stuk berm 
vrijgemaakt. De bermen langs het spoor zullen 
ingezaaid worden met milieuvriendelijke planten en 
bloemenzaad om vlinders en bijen aan te trekken.
Moe, maar zeer voldaan zijn de groepen aan het eind 
van de middag teruggekeerd naar de Boortorenstraat, 
om te genieten van een buffet dat voorbereid was door 
CarintReggeland. Een gezellige afsluiting van een voor 
alle betrokken partijen geslaagde reünie. 
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Slinger-bedrijven-middag een warm bad

Hengelo hoofdstad van sociaal ondernemen?

Op dinsdag 4 december jl. heeft De Slinger Hengelo 
een bedrijvenmiddag georganiseerd. Bij de Rabobank 
kwamen relaties samen om uit te wisselen over het 
thema sociaal en maatschappelijk ondernemen. 
Het doel was helder te krijgen hoe Hengelo hier de 
komende jaren invulling aan kan geven. 

Voorzitter van De Slinger Frank Kerckhaert leidt de 
middag in. Hij is tevreden over het resultaat van de 
Slingerbeurs 2018 en stelt dat dit nog verbeterd kan 
worden omdat het binnenkort ook online mogelijk 
is om matchpartners te zoeken via een nieuw 
digitaal Match-platform. Dit platform, genaamd de 
‘Slingermarkt’, zal deze middag toegelicht worden. 
Kerckhaert noemt nog twee andere pijlers van De 
Slinger. Als eerste de ‘matchmakersgroep’, een groep 
van ca. tien ondernemers met een groot netwerk 
binnen de Hengelose samenleving. Deze brengt 
meerdere bedrijven bij elkaar om samen complexere 
vragen van maatschappelijke organisaties op te 
pakken. Ten tweede de ‘entreemakers’, die tien tot 
vijftien jongeren van 23 t/m 27 jaar die uitgevallen zijn, 
weer richting school en werk helpen. De entreemakers 
zullen samen met ‘de Drienerstraat’ en ‘Zingeving’ 
onderwerp vormen van de workshops die vanmiddag 
gegeven worden. 

Hengelo hoofdstad sociaal ondernemen
Maar niet voordat Bert Otten van RadarAdvies het 
woord gekregen heeft. Hij bevordert samen met H164, 
het ondernemingscentrum voor sociale economie, 
het sociaal ondernemerschap in Twente. Otten stelt 
dat onze stad hierbij vooroploopt: ‘Amsterdam en 
Groningen dingen ook naar de titel, we zijn hier een 
beetje bescheiden, maar ík vind dat we eigenlijk 
Hengelo de hoofdstad van het sociaal ondernemen 
kunnen noemen.’ Otten memoreert daarbij C.T Stork, 
die eraan heeft bijgedragen dat sociaal ondernemen in 
ons DNA zit.

Nieuw digitaal Match-platform
Marc Kloppers van Netgemak presenteert de nieuwe 
digitale Slingermarkt. De website waarop vragers 
en aanbieders elkaar online kunnen vinden is volop 
in ontwikkeling en gaat op 8 maart 2019 tijdens de 
Slingerbeurs live. 

Workshops
Vervolgens krijgen de genodigden de kans zelf met het 
thema sociaal ondernemerschap aan de slag te gaan. 
Tijdens de workshop ‘Entreemakers’ vraagt Frank 
Kerckhaert mee te denken over mogelijkheden om 
jongeren zonder startkwalificatie in een probeerfunctie 
geplaatst te krijgen. De Gemeente Hengelo helpt 
jongeren aan werk via de Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. Verder 
zijn bij de ‘entreemakersaanpak’ Da Vinci Uitgeverij, 
facilitair bedrijf Visschedijk en De Slinger Hengelo actief. 

Ook ‘Hartwerk’, een initiatief van enkele bedrijven en 
Welbions die al met succes jongeren geplaatst hebben, 
zullen hierin een rol spelen.
Tijdens de workshop ‘Welkom in de Drienerstraat’ 
geleid door Irvin Barnard, wordt duidelijk dat de 
samenwerking, gegoten in stichtingsvorm ‘De Drie 
Straatjes’ - Drienerstraat, de Wetstraat en Smutsstraat 
- zorgt voor gezamenlijke verbinding en uitstraling. 
Hun voorbeeld is inmiddels door andere straten in het 
centrum overgenomen.
Bert Otten vraagt deelnemers van de workshop 
‘Zingeving’ zich te buigen over de vraag waar hun 
bezieling ligt als het gaat om sociaal ondernemen. En 
vervolgens over de vraag hoe je de behoefte zin te 
geven door kunt laten klinken in je bedrijf. Zó dat je 
people en planet een plaats geeft zonder profit uit het 
oog te verliezen en een bijdrage kunt blijven leveren 
aan een betere maatschappij. Een opgave die, zo blijkt, 
een uitdaging blijft.

Bij vertrek krijgen de relaties een kaartje mee om 
collega-bedrijven uit te nodigen voor de volgende 
netwerkbijeenkomst van De Slinger op 7 februari 2019. 

Daarnaast worden zij verrast met een duurzame 
Slingerpen gemaakt van aardappelzetmeel.
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Schakel de Matchmakers in om Hengelo 
‘sterker’ te maken 

De Slinger Hengelo zet zich in om matches tussen 
bedrijven en maatschappelijke organisaties tot stand 
te brengen. Ondernemers helpen zo verenigingen en 
stichtingen met vragen of klussen, door hun diensten, 
materialen, adviezen en manuren kosteloos aan te 
bieden. Met het speciale MATCHMAKERSTEAM dat in de 
startblokken staat, kunnen nu ook grotere en complexere 
klussen opgepakt worden.

De Slinger Hengelo wil maatschappelijke betrokkenheid 
vergroten en Hengelo sterker maken. Dat doet de 
organisatie door tijdens de Slingerbeurs, maar ook door 
het jaar heen op te treden als makelaar tussen aanbieders 
en vragers. Maar het omvangrijke netwerk van Hengelose 
bedrijven dat zich met De Slinger verbonden heeft, kan 
méér. Daarom is er een speciaal MATCHMAKERSTEAM 
samengesteld. Dit team kan om hulp gevraagd worden bij 
het realiseren van een voorstel dat ten goede komt aan de 
Hengelose samenleving. De vraag dient wel afkomstig te 
zijn van (een of meerdere) maatschappelijke organisatie(s) 
die in Hengelo actief zijn. 

Voorbeelden van voorstellen uit de afgelopen periode: 
het verzoek van de Stichting Bernhards Ontmoeting om 
te helpen bij het realiseren van enkele concrete nieuwe 
voorzieningen in en rond het Bernhardplantsoen; de 
vraag om ondersteuning van Stichting Carlo, die zich 
gaat inzetten voor het realiseren van een bouwloods 
voor carnavalswagens in Hengelo en het verzoek van 
Spoorfietsen om te helpen met de uitbouw van de 
accommodatie in Hengelo.

Iedereen kan hulp van de MATCHMAKERS aanvragen 
bij De Slinger Hengelo, mits het voorstel voldoet aan de 
volgende voorwaarden:
• de gevraagde hulp dient concreet geformuleerd te zijn 

inclusief een tijdsplanning
• de gevraagde activiteit kan niet helemaal zelf 

gefinancierd worden
• de verantwoordelijkheid voor het realiseren ligt bij de 

vrager en aanbieder en blijft daar ook
• de te realiseren activiteit vraagt of kan vragen om inzet 

van meerdere bedrijven

Online matchen? De Slingermarkt! 

In 2018 is De Slinger Hengelo begonnen met het opzetten 
van een digitaal platform samen met Wijkracht, Hengelo 
Promotie (voorheen Bureau Hengelo) en internetbureau 
Netgemak. Het digitale platform zal de ‘Slingermarkt’ gaan 
heten.
De Slingermarkt zal de plek worden waar vraag en aanbod 
voor de Hengelose samenleving samen komen. Het gaat 
dan om het aanbieden en uitvoeren van klussen voor 
instellingen en verenigingen door individuele of groepen 
mensen. De Slingermarkt zal gelanceerd worden tijdens 
de Slingerbeurs op 8 maart 2019. Het is de bedoeling dat 
op termijn ook materialen aangeboden kunnen worden.



24

Contactgegevens
De Slinger Hengelo
www.deslingerhengelo.nl

info@deslingerhengelo.nl

Wegtersweg 14, 7556 BR Hengelo (gebouw SWB)

074 - 249 02 57

Colofon
Samenstelling: Mariska van Doorn en Ine Mengerink

Fotografie: Henk Leerssen en Fred Stokkers

Vormgeving: De Lijn Design & Reclame, Hengelo

Drukwerk: Drukkerij Hofmeijer, Hengelo

Distributie: Oplage van 25 exemplaren. Verder digitale verspreiding.
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